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Silverfena Charlie Higson boken PDF Innan namnet blev en legend.

Innan pojken blev man.
Möt James Bond.

Konfidentiellt! Endast för auktoriserade läsare.
Ämne: James Bond. Ålder: 13. Beskrivning: mörkt hår som faller ner i ett komma över ögonbrynet; blå ögon;

lång för sin ålder; överraskande stark; pratar flytande franska och bra tyska.
Viktiga ingredienser: En man så ondskefull att ingen vill komma i hans väg. En blond tjej med gröna ögon,

vid namn Wilder Lawless. En snabb bil.
Fler detaljer: Ödesdigra experiment på ett ödsligt slott i de skotska högländerna. Försvinnandet av en ung

pojke.
Slutsats: En bok som måste läsas.

Silverfena är den första boken om den unge James Bond. Vi möter honom då han just börjat på Eton. På ett
terminslov reser han till släktingar i Skottland och kastas snabbt in i ett hårresande otäckt äventyr. Fasansfulla

experiment pågår på Lord Hellebores slott och James måste stoppa dem!

James Bond är en ikon. Ian Flemings första bok om superspionen, Casino Royale, kom ut 1952. Det blev
fjorton böcker och alla har filmatiserats. Young Bond-böckerna är skrivna helt i Flemings anda, fast unge

Bond är ingen spion, inte än!

Silverfena är på väg att bli graphic novel och ska även bli film, oklart när. Fleming Publications väntar på rätt
manusförfattare och regissör.

Besök James Bonds värld på www.youngbond.com
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